
Zápis 

z jednání VV KSH PK, konaného dne 30. června 2014  

v zasedací místnosti OSH Plzeň-sever, Pobřežní ul. 17, Plzeň 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: p. Veith, p. Moravec, Ing. Dlouhý, p. Květoň, p. Jíra, p. Hulec 

 

Program: 

1) zahájení 

2) kontrola usnesení z posledního jednání VV KSH 

3) hodnocení IX. Shromáždění představitelů OSH 

4) hodnocení krajských soutěží mládeže a dospělých 

5) organizační zabezpečení setkání Aktivu ZH PK 

6) organizační záležitosti 

7) usnesení a závěr 

 

Jednání VV KSH zahájil a řídil starosta p. Fr. Hanus. Z důvodu dlouhodobé nemoci                   

p. Renáty Vídršperkové navrhl zapisovatelkou jednání p. Alenu Foldovou a ověřovateli zápisu 

p. Miroslava Frosta a p. Jiřího Volejníka. 

- schváleno všemi přítomnými 

 

ad 2) kontrola usnesení z posledního jednání VV KSH (25. 3. 2014) 

- 22/13 bod trvá, stále není známa hodnota exponátů a dalšího materiálu, který je 

v Expozici DPO v Chotěšově, bude zatím pojištěna pouze odpovědnost, kdyby se tam 

někomu něco stalo, cena nebude historická, ale cena materiálu, je třeba udělat 

podrobný seznam všech exponátů, splnění prodlouženo do 30. 9. 2014, zodpovídají               

p. Hanus a p. Jůzek 

- 6/14 předání dokumentace KSH bývalým starostou proběhlo v daném termínu, ale 

bohužel stále není kompletní. KKRR ve spolupráci s vedením KSH popíše všechny 

šanony 

- 9/14 – bude pouze jedna akce, a to zavírání kláštera 28. 9., program a akce na den        

21. 6. zrušeno 

- 16/14 p. Zuber přeposlal 17. 4. p. Hanusovi na e-mail přihlašovací údaje, po kontrole 

e-mailu bude vše přeposláno p. Hoffmannovi 

- 17/14 dokumentace Expozice DPO musí být dopracována v souladu s NOZ, bod trvá 

do 31. 12. 2014, materiály připravit do podzimního SP OSH 

- 18/14 dopracovat rozpočet pro expozici DPO, s uvedením co se bude platit v letošním 

roce i v roce následujícím, úkol trvá 

- 19/14 kopie TP předkládat průběžně na daná OSH i KSH – tam, kde bude platba 

cestovních náhrad (soutěže, porady a další jednání v rámci KSH), p. Černý dotaz k TP 

ke krajské soutěži dorostu, apel na urychlené zaslání na OSH PJ, aby mohla být soutěž 



účetně uzavřena. Dále p. Svoboda dotaz k cesťáku z roku 2013 pro p. Přibáně, je 

třeba vše vyřídit, předat peníze, které má u sebe p. Hanus 

 

ad 3) hodnocení IX. Shromáždění představitelů OSH – 8. 4. 2014 ve Vejprnicích 

Hodnocení proběhlo pouze částečné, jak vyplývá z níže uvedených poznámek, dále je také 

níže uvedena poznámka, že celkové hodnocení SP se překládá na příští jednání. Z toho je 

logicky vyvozeno, že proběhlo částečné hodnocení, a tak je to také v usnesení v bodě VV KSH 

BERE NA VĚDOMÍ zapsáno! 

- z osobních i pracovních důvodů p. Vídršperkové byl zápis zpracován později, dnes jej 

p. Hanus obdržel a předložil ověřovatelům, omluva všem přítomným 

- p. Zuber – dotaz, proč není dopracován zápis z březnového jednání, byl ověřovatelem 

a dále dotaz proč není doplněn zápis ze 4. 11. 2013, upozorňuje na nekomunikaci 

s vedením KSH, doporučoval v posledním e-mailu řešení, stojí jej to spoustu času 

- p. Hanus – ví o vzniklém problému, který byl způsoben dlouhodobou pracovní 

neschopností p. Foldové, zápis je ověřen jedním z ověřovatelů, bude vše uvedeno do 

pořádku v součinnosti s p. Foldovou a p. Vídršperkovou po ukončení její neschopnosti 

a pravidelném docházení na KSH PK 

- p. Foldová – do dnešního dne nemá k dispozici zápisovou knihu, kde je zápis ze 4. 11. 

2013, proto nelze doplnit a upravit zápis tak, jak požaduje p. Zuber, zápisová kniha 

byla určitě součásti předání dokumentace KSH, která stále ještě probíhá. Vzhledem 

k volbě náměstkyně KSH, zodpovídající za administrativu a účetnictví navrhuje, aby se 

zápisy dělaly heslovité, podrobné bude pouze usnesení, a to s očíslovanými úkoly 

jednotlivých členů VV, tak je obvyklé, nemá čas na přepis více jak čtyřhodinového 

audiozáznamu – ten si může každý z členů VV nechat nahrát na flasch disk, pokud 

chceme zápisy tak, jak je na jednáních mluveno, bude nutné si najmout zkušenou 

zapisovatelku, která bude psát slovo od slova – pak ten zápis bude na více jak dvacet 

stránek a nikdo se v něm nevyzná! K zápisu z loňského listopadu – pokud má někdo 

zájem a chuť téměř 5ti hodinové jednání znovu poslouchat, má možnost a může ten 

zápis dopracovat tak, jak požaduje p. Zuber. Stejné je to se záznamem přepisu 

z jednání VV z března 2014, odmítá především z časových důvodů, upravovat 

několikastránkové zápisy a vyzývá přítomné, že to může kdokoliv přepracovat. 

Zodpovědnosti se nezříká, zápisy zpracovávala dle záznamu a zápisu během jednání. 

Svou práci za 4 a půl roku ve VV kraje brala vždy vážně a nikdy si z nikoho nedělala 

legraci, o nadřazenosti a aroganci nebyla nikdy řeč – za těchto podmínek odmítá 

v tomto orgánu dále pracovat. 

- p. Zuber ještě namítá, že pokud p. Foldová za nepodstatné věci považuje to, že 

v zápise chybí počty hlasů při hlasování a nepřesné informace o mém zvolení či 

jmenování do rady historie, pak nedělejme zápisy vůbec, je to útěk z odpovědnosti. 

- celkové hodnocení SP se překládá na příští jednání, po ověření celého zápisu a 

usnesení ověřovateli a zaslání všem členům VV KSH 



- p. Hanus dále shrnul, že má k zápisu ze SP všechny zprávy vedoucích OR – chybí 

zpráva OR civilní ochrany 

� dotaz k p. Zuberovi, zda má k dispozici dopis, který byl v jeho nepřítomnosti 

přečten na SP ve Vejprnicích, který se týkal z 90% člena VV ústředí p. Hulce, 

takže dopis bude postoupen starostovi SH ČMS 

� dotaz p. Zubera co bude s dalšími připomínkami, odpověď p. Hanuse, že se 

budou řešit 

� p. Hanus požádal p. Zubera, aby dopis podepsal a doručil mu jej 

- p. Černý doplňuje, že zpráva na SP, přednesená p. Jůzkem byla z části ne zcela 

pravdivá a z části zkreslená, protože v roce 2013 jsme jako KSH žádnou dotaci od KU 

PK na expozici v Chotěšově neobdrželi, tudíž jsme ani žádnou dotaci nemohli čerpat. 

Od KU PK jsme v roce 2012 dostali 50tis. Kč, které jsme vyfakturovali v roce 2012 a 

dodával se materiál až v roce 2013, p. Jůzek o všem ví 

- p. Hanus – nikdo na tuto zprávu při jednání SP nereagoval 

 

ad 4) hodnocení krajských soutěží mládeže a dospělých 

p. Hanus poděkoval vedení OSH Plzeň-jih, Plzeň-sever a Tachov za organizační a technické 

zabezpečení soutěží tak, jak bylo dohodnuto již v loňském roce. (PJ – dorost 31. 5. Plzeň, PS - 

Plamen 14. a 15. 6. Všeruby a TC - požární sport 7. 6. Stříbro). Hodnocení nechá na vedoucích 

OR mládeže a velitelů. Z jeho pohledu byly krajské soutěže zajištěny na výbornou, je potěšen 

mistrovskými tituly v požárním sportu (muži Dehtín, ženy Chválenice) a věří, že na tyto 

vynikající výsledky navážou mladí hasiči a dorost, které Mistrovství ČR čeká v tomto týdnu. 

- p. Bucifal: KOR mládeže bude zasedat v září, vše vyhodnotíme. Dnes obdržel hodnocení od 

kolektivů MH a člena ÚORM Ing. Hoffmanna, z kterých vyplývá, že KK Plamene fantastické, 

KK dorostu propadák. Po zasedání KOR mládeže bude VV podáno objektivní a konečné 

hodnocení krajských soutěží mládeže 

- p. Hanus: při KK Plamene byly kromě cen, které zajistilo OSH Plzeň-sever, předány poukazy 

všem družstvům ve výši 9tis. Kč na nákup sportovního zboží značky Adidas, vítěz v kategorii 

starších po dohodě s jednatelem fi NET4GAS Ing. Benčíkem obdržel dva poukazy a zbývající 

dva se rozdělily mezi ostatní přítomná družstva, tzn., že každé družstvo obdrželo částku ve 

výši 10.800,--Kč. Dále byly předány putovní poháry v obou kategoriích Ing. Benčíkem a 

hejtmanem PK p. Šlajsem. Pan hejtman přislíbil svou účast i na dalších krajských akcích            

(setkání AZH v Manětíně, apod.). Soutěže měli vysokou úroveň. Informoval, že při KK hry 

Plamen proběhlo i krajské vyhodnocení soutěže PO očima dětí, nevyzvednuté ceny byly 

zaslány na příslušná OSH. 

- p. Bucifal vyslovil z pozice vedoucího KOR mládeže poděkování p. Černému a p. Foldové za 

zajištění krajských soutěží mládeže, žádá přítomné, aby opětovně věnovali pozornost Setkání 

přípravek, které proběhne 13. 9. v Sušici, dále dotaz směrem k p. Jůzkovi a p. Malinovi, proč 

na krajských soutěžích nebyli přítomni zástupci Plzně-města (dotazoval se jej na toto i pan 

hejtman) 



- p. Malina odpovídá, že na PM nemají družstva dorostu a ve hře Plamen mají nějaké 

problémy, které se snaží řešit, neběhají disciplíny CTIF 

- p. Hoffmann se dotazuje, kde byli ostatní starostové nebo zástupci OSH, mládež by si vaši 

přítomnost zasloužila 

- p. Hanus podotýká, že mnozí se omluvili nebo měli jiné povinnosti. Nadnesl poznámku do 

diskuse, zda i nadále nechat soutěžit na krajské úrovni mladší kategorii (sám viděl, jak 

s disciplínami mnohá družstva doslova zápasila, rozhodčí poradit nemůže), co udělat proto, 

aby se úroveň soutěží jak na krajské tak i na okresní úrovni zvýšila 

- p. Černý podotýká, že se neprosadila myšlenka postupu na kraj dvou družstev starších, pak 

se rozhodlo, že tedy postoupí i kategorie mladší, a to se všemi disciplínami, tzn. včetně 

disciplín CTIF, problém vidí i ve věkových kategoriích, které platí od loňského roku 

p. Bucifal chápe, že kolektiv, který jede na krajskou soutěž, by měl umět všechny disciplíny 

p. Hanus dává do diskuse jak na krajské tak republikové úrovni, zda běhat ZPV  

p. Volejník informace k MČR dospělých v požárním sportu – úspěch naprosto skvělý, vyslovil 

žádost o příspěvek družstvům, které náš kraj reprezentovaly. Výtka ke společnému pořádání 

MČR společné s HZS – z jeho pohledu děláme HZS pouze „poskoky“, organizačně vše na 

jedničku, bylo by dobré, aby do KOR velitelů docházel p. Hůla, který má na starosti hasičské 

soutěže dospělých za náš kraj 

- p. Černý – společná mistrovství dospělých jsou pořádána již vícekrát, byla tam jiná úroveň 

v odměňování mezi členy HZS a SH ČMS, MČR v roce 2007 v Plzni – TČ zajišťovalo HZS, je vše 

o diskusi na úrovni ústředí 

p. Volejník – pokud by MČR dospělých bylo samostatné pro HZS, bude v týdnu a bez diváků, 

pokud je společné, je bezvadná atmosféra, protože za týmy SDH jezdí plno fanoušků 

 

ad 5) organizační zabezpečení setkání AZH  

p. Zajíček: 

- pořadatelem je OSH Plzeň – sever, organizačně i programově je setkání zajištěno: prohlídka 

zámku v Manětíně, společný oběd v KD a kulturní vystoupení 

- byl přítomen na VV OSH PS, kde bylo přislíbeno, že při setkání bude společné focení a každý 

účastník si foto ihned odveze 

- pozvánka je připravena a každý ZH v kraji ji obdrží včas, apelace na kontrolu v evidenci ZH 

na jednotlivých OSH, aby nedošlo k nepříjemnostem (zaslání pozvánky zemřelému) 

-  

ad 6) organizační záležitosti 

p. Hanus: 

� byl pozván k panu hejtmanovi, který se dotazoval, zda je 1 a půl mil. Kč pro všechny 

OSH včetně kraje málo? „Na stole“ hejtmanovi leží žádosti od sborů na podporu 

jejich činnosti, kraj finance navíc zkrátka nemá. Z účelové dotace, která jde na OSH a 

KSH je možnost podpory právě reprezentantů v požárním sportu i mládeže, sbory 

mají možnost žádat z grantů jiných organizací a společností. Pokud KSH dovolí 



smlouva s KÚ PK finančně podpořit republikové účasti týmů i jednotlivců, budeme o 

tom na dalším jednání VV jednat (o výši příspěvku)  

� je předběžně domluveno setkání reprezentantů s hejtmanem (asi 25. a 26. 9.) 

� p. Pavlas (HZS) a p. Řihošek (KÚ PK) požádali o to, aby v KOR velitelů byl zástupce HZS, 

p. Černý namítá, že by měl do rady docházet p. Housar 

� upozornění od hejtmana, abychom důsledně četli smlouvy na dotaci z KÚ PK, 

vyvarovat se tzv. společných žádostí na jeden účel, výjimky bude posuzovat KÚ PK 

společně s přizváním starosty KSH PK 

� na bezpečnostní radě byl vznesen požadavek, jaká výše dotací či grantů jde na okresy 

z MV či MŠMT ČR, starostové okresů požádáni, aby zaslali výše dotace elektronickou 

cestou. p. Černý: na dh.cz je tato informace ke stažení, p. Foldová podotýká, že 

takovou informaci nikdy neměla a ani jí to nezajímá, kolik který okres dostává grantů 

a dotací 

� k 30. 6. 2014 je běžném účtu 263.086,92 Kč, během letních měsíců by měla tato 

částka být navýšena o 100tis. Kč z dotace KU PK, problém vidí v tom, že všechna OSH 

zaslali začátkem roku 2014 (RO, PJ a DO koncem roku 2013) faktury na 24tis. Kč jako 

poměrnou část z akce Roadschow – Veolia, zastoupená reklamní agenturou  (S.M.A. 

a.s., Sabinova 7/707, 130 00 Praha), tato agentura finanční prostředky poukázala až 

v lednu letošního roku. Otázka je, pokud si vynásobíte 24tis. Kč sedmi okresy – dá to 

částku 168tis.Kč. Proč měly okresy fakturovat tuto částku?!?! 

� p. Černý: je to jednoduché, v roce 2012 přišla dotace 150tis. Kč a tyto peníze se 

použili v rámci KSH s tím, že se pak přefakturují v následujícím roce, tzn. v roce 2012 

12tis. Kč a v roce 2013 také 12tis. Kč. 

� p. Hanus – takovéto rozhodnutí v žádném usnesení z jednání VV KSH nenašel!!! Má 

k dispozici jen faktury z OSH z konce prosince 2013 a začátku roku 2014 – co 

s tím?!?!? Proč jako KSH máme jít do mínusu? Nikde není v zápisu, kolik financí má 

z dotace 150tis. Kč tzv. zůstat kraji! Do dnešního dne nemá k dispozici ani smlouvu 

s uvedenou agenturou, aby bylo možné zažádat o peníze na další období. Není zde 

předseda KKRR, který by nám mohl vše objasnit. Jako starosta KSH v současné době 

řeším „průsery“ roku 2012 – nevím, na co se peníze z roku 2012 vlastně použily, opět 

připomíná, že nikde v usnesení z roku 2012 nebo 2013 nenašel rozdělení 150tis. Kč 

nebo jejich použití tak, jak uvádí p. Černý, že byly použity na KSH. Pokud se 

domluvíme, že jako KSH půjdeme tzv. do mínusu, musí všechna OSH předělat faktury 

s uvedením, že za rok 2012 žádá OSH 12tis.Kč a za rok 2013 také 12tis.Kč – není si jist, 

zda toto účetně projde 

� p. Foldová – uvádí, že fakturu za OSH PS předělá, protože usnesením VV KSH z února 

2012 bylo dáno, že když okres PS nenahlásil termín okresní soutěže hry Plamen a na 

soutěži zástupci fi Veolia nebyli, nemá OSH nárok na vyplacení, nerozumí tomu, že v 

roce 2012 KSH použil celou částku dotace 150tis. Kč aniž by o tom informoval členy 

VV?!?! Tzn. na celou částku mělo nárok místo 7mi pouze 6 OSH – tj. 6x12tis.Kč, tj. 



72tis.Kč a zbytek 78tis.Kč zůstal pro KSH? Dotaz, který okres fakturoval kraji rok 

2012? 

� p. Černý souhlasí, že se v únoru 2012 řešili finance s tím, že OSH PS neobdrží nic, ale 

bylo to z dotace roku 2011!!! Bez OSH PS každému OSH 15tis.Kč, KSH zůstane tedy 

60tis. Kč – každý okres toto vyúčtoval – upozorňuji rok 2011! Pak jsme tedy jednali o 

tom, že od roku 2012 každý okres obdrží 12tis. Kč, vzhledem k tomu, že neumíme a 

nemůžeme ovlivnit, koho zástupci Veolie navštíví. Přislíbil, že se na vše podívá do 

dokumentů ve svém PC. 

� p. Hanus – účetně mu jde o princip, udělat to dle všech účetních náležitostí, aby to 

nebyl průšvih 

� p. Černý podotýká, že pak všechna OSH, která si částku 24tis.Kč KSH vyfakturovala 

v roce 2013, si tuto částku musela dát v daňovém přiznání do pohledávek a kraj do 

závazků! 

� p. Hanus říká, že se toto týká pouze OSH PJ, RO a DO. V žádném usnesení z roku 2013 

není uvedeno, že dlužíme každému OSH za rok 2012 12tis.Kč a že se finance utratily 

v rámci KSH a pak, že to bude společně vyplaceno s rokem 2013. Faktura Veolii byla 

odeslána koncem roku 2013 – uhrazena byla v lednu 2014. Je třeba vše uvést do 

pořádku a především do souladu s účetním zákonem! 

� p. Kumpán – je na Vás, členech VV, abyste to řešili, situace není jednoduchá, jedná se 

již o čtyři dotační příspěvky – MV, MŠMT, KÚ PK a Veolia, pozor na náklady z dotací, 

finance se nesmí použít na stejný účel 

� p. Malina – pokud fyzicky peníze máme, není problém vše vyplatit 

� p. Černý – ve spolupráci s Ing. Dlouhým připraví seznam, za co se v roce 2012 utratilo 

150tis. Kč a předloží se vše příštímu jednání VV 

� p. Hanus – prodej auta KSH, nejnižší cena je 25tis.Kč – písemně na KSH není doručena 

žádná žádost, pokud má OSH PJ o koupi zájem, bude mu auto prodáno za částku 

26tis.Kč – z poznámek a audio záznamu, které mám jako zapisovatelka k dispozici je 

zřejmé, že prodej byl schválen všemi přítomnými, nikdo hlasitě nevyjádřil svůj 

nesouhlas, převod a ostatní záležitosti zařídí p. Hanus a p. Černý, do 30. 9. 2013 

� plovoucí čerpadla a dvě PS 12 – co s nimi? PS 12 zatím zůstanou v majetku KSH 

� dvě bariéry „170“ stavitelné na 2 m (obdržela všechna KSH v republice od Ústředí SH 

ČMS) – v současné době jsou uloženy v HZ ve Všerubech, nabídka, kdo by je chtěl 

používat nebo je uskladnil 

� p. Černý poukazuje na skutečnost, že zástupce ÚKRR na SP ve Vejprnicích nejmenoval 

ve svém vystoupení OSH PJ, kde rovněž proběhla kontrola a údajně MěSH PM 

kontrolu ÚKRR neumožnilo, dále požaduje, aby se upravil nebo opravil plán práce VV 

KSH z důvodu pracovního vytížení a následného zajištění účasti, pokud se mění 

termín jednání. Dále se zmínil o tom, že na OSH PJ došly ČU KSH jako paskvil – 

rozmazané, ten kdo to vydal – to je síla, s p. Hanusem vyřešeno. 

� p. Hanus – vysvětlení k udělování ČU KSH (případně ČU SPO před rokem 1990), 

informace od starosty Ing. Richtera 



� p. Černý vysvětluje ze svého pohledu problematiku udělováními od KSH až po ústředí, 

upozorňuje na to, že by Statut vyznamenání měl být dodržován na všech úrovních 

(SDH, OSH, KSH i ústředí), dále se dotazuje na zápis z jednání VV OSH PS, kde si 

přečetl, že by na nás a na OSH PJ mělo být podáno trestní oznámení, protože jsme 

včas funkce nepředali a nefungujeme v rámci rozpočtu – resp. účtu. SP ve Vejprnicích, 

které zvolilo nové vedení bylo 8.4. a 29.5. jsme měli já, p. Zuber a p. Frost přístup na 

účet KSH, když už na OSH PS p. Foldová podává informace, měly by tam být ucelené a 

přesné, tzn. že od 8. 4. do 29. 5. si nové vedení nebylo schopno zajistit nové přístupy 

k účtu, to jen abyste na nás nemuseli podávat trestní oznámení! Dotaz – proč dochází 

na jednání VV p. Hoffmann. Odpověď p. Hanuse – je zván, protože je členem ÚOR 

mládeže a je na jednání oránu KSH zván jako host a nevidí v tom problém, na jednání 

orgánu KSH dochází všichni, kteří jsou členy ústředních rad. Dotaz p. Černého, proč 

není zván p. Jiří Petrželka – odpověď p. Hanuse: nemám informace, že by docházel na 

jednání ústřední rady. p. Černý – měli by na jednání orgánu KSH docházet všichni 

členové ústředních odborných rad 

� p. Černý – ze začátku jednání zaznělo, že KK Plamene super, KK dorostu propadák – 

rád by viděl písemná hodnocení, co jako OSH PJ udělal za chyby 

� p. Hanus odpovídá, že po jednání OR bude podána kompletní zpráva hodnocení KK 

dorostu u Plamene 

� p. Zuber – předal p. Hanusovi dopis, který na SP ve Vejprnicích přečetl kolega p. Kolář, 

dopis je vlastnoručně podepsán p. Zuberem, přikládá dvě reakce na jednání IX. SP a 

slova p. Hulce podepsané p. Plicem, jako reakce starosty a velitele okrsku Kasejovice, 

ze dne 17. 1. 2014. Bude rád, pokud se vše již pohne kupředu a v rámci slušnosti se 

s p. Hulcem domluví nebo bude nucen podat trestní oznámení. Dostali jsme se 

chováním sami k sobě úplně někam jinam. Přepis z audio záznamu: p. Zuber – mám 

k dispozici písemnou reakci na jednání IX. SP ve Vejprnicích a na slova p. Hulce, dále 

záznam z diskuse VVH z Oselec ze dne 17. 1. 2014, podepsanými dvěma členy. 

Předpokládám, že se vše již hne a mrzí mě, že pan Hulec tady není, protože mě 

nezbývá, než abych dodržel nějakou slušnost. Chtěl jsem se s panem Hulcem nějak 

domluvit, protože to co jsem uvedl, že podám trestní oznámení, naprosto platí. Ale 

říkám, ještě s ním chci promluvit, to jen abyste věděli. Nebudu doma poslouchat a 

vysvětlovat vlastní mámě, že nejsem zloděj. Nebudu, skutečně nebudu. Nemluvě o 

tom, že na jednání ve Vejprnicích od některých lidí také zaznělo, že pan Kolář to 

musel přečíst, protože je mým podřízeným. Nevím, proč uráží Koláře, proč uráží mě. 

Jestli to tak soudí podle sebe, nevím. Ale skutečně – dostali jsme se chováním k sobě 

úplně někam jinam.  Dále dotaz, zda KSH má zaregistrovanou změnu ve vedení a 

změnu sídla. Odpověď – změnu sídla dělá ústředí, je podaná žádost, za každou změnu 

se platí 1tis.Kč, příloha k RL byla na ústředí již odeslána v dubnu! 

� p. Hanus – podpisové právo k účtu a změna podpisového vzoru je k 5. 6. již hotová – 

byl v Poštovní bance několikrát, vždy „něco“ chybělo 



� p. Zuber dotaz, zda je smlouva s pobočkou HVP, a.s v Plzni na pronájem kanceláře 

KSH, platba za provozní náklady apod. – odpověď p. Hanuse – povolení k provozování 

agendy KSH je od Ing. Korunkové s tím, že o tomto byla seznámena Ing. Vondráková 

na GŘ HVP, a.s. v Praze – do konce roku 2014 budeme jako KSH využívat prostory 

zdarma. p. Zuber se dotazuje, zda to máme písemně – odpověď - p. Hanus to 

nepotřebuje, prostory využívá 1-2 hodiny týdně, zatím tam nebylo žádné jednání 

orgánu KSH kromě předání části dokumentace KSH za přítomnosti KKRR. 

� p. Zuber se ptá, proč mu nebylo e-mailem oznámeno, aby dopis, který poslal na IX. SP 

do Vejprnic, přišel osobně podepsat, proč se čekalo až do dneška! 

� p. Hanus – dopis bude přeposlán starostovi republiky 

� p. Jůzek – pro fungování Expozice DPO v Chotěšově jsme se všichni na minulých 

jednáních vyslovili, doporučuje, abychom tam uskutečnili jednání VV KSH v září 2014, 

je třeba určit termín a jednání by se mělo z větší části zaobírat problematikou 

expozice a smlouvou, kterou máme jako KSH s obcí Chotěšov uzavřenou 

� p. Malina – připojuje se k tomu, aby se nadále jednalo o tom, zda konat společné 

mistrovství v požárním sportu s HZS, myslí si, že když jsme nejpočetnější sdružení 

v republice, měli bychom najít i finance na pořádání samostatného MČR, je třeba se 

nahlas ozvat a vše připomínkovat na SH ČMS. Informace o oslavách 150. výročí 

založení dobrovolných hasičů v Plzni na Náměstí Republiky. 

� p. Foldová informovala, že cca v polovině října bude svolána pracovní schůzka 

s pracovníky KÚ PK k účelové dotaci, aby se včas zachytily nedostatky a chyby a 

v lednu 2015, kdy musí být vyúčtování podáno, bylo vše v pořádku. Dále dotaz           

na p. Černého k výsledkům KK dorostu – tiskové sestavy s dosaženými časy, odpověď, 

že sl. Kubátová vše poslala. 

� p. Hanus - předložené návrhy na vyznamenání z jednotlivých okresů – nejsou dotazy a 

připomínky - schváleno 

Oficiální jednání ukončeno v 18,30 hodin. 

 

 

U S N E S E N Í:  

 

VV KSH PK bere na vědomí: 

- kontrolu usnesení z posledního jednání VV KSH PK (25. 3. 2014) 

- dílčí hodnocení IX. Shromáždění představitelů OSH ze dne 8. 4. 2014 s tím, že 

konečné zhodnocení proběhne na jednání v září 2014 

- dílčí hodnocení krajských soutěží mládeže a požárního sportu s tím, že konečné 

hodnocení bude předloženo VV KSH PK po jednáních KOR mládeže a velitelů 

- informace náměstka p. Volejníka o MČR v požárním sportu 

- informace vedoucího AZH o připravovaném setkání ZH (18. 9. 2014 v Manětíně) 

- informace starosty KSH p. Hanuse o jednáních s hejtmanem PK 

- stav účtu KSH PK k 30. 6. 2014 – 263.086,92 Kč 



- předání podepsaného dopisu Bc. Zubera a dalších podkladů (viz zápis výše) 

- diskusní příspěvky členů VV a hostů z dnešního jednání 

 

VV KSH PK schvaluje: 

- zapisovatelku dnešního jednání p. Foldovou a ověřovatele zápisu p. Frosta a                

p. Volejníka 

- prodej auta ve vlastnictví KSH PK Škoda Fabia za cenu 26tis. Kč OSH Plzeň-jih 

- termín a místo jednání VV KSH PK – úterý 9. 9. 2014 v Chotěšově 

- předložené návrhy na vyznamenání 

 

VV KSH PK ukládá: 

22/13 – při zabezpečení pojištění exponátů, uložených v Expozici DPO Plzeňska prodloužit 

termín plnění      termín: 30. 9. 2014  

       zodpovídá: p. Hanus, p. Jůzek 

 

16/14 – zabezpečit fungování webových stránek KSH PK, a to po kontrole došlých 

přihlašovacích údajů ke správě webových stránek 

       termín: úkol trvalý 

       zodpovídá: p. Hanus, Ing. Hoffmann 

 

17/14 – dopracovat veškerou dokumentaci expozice DPO Plzeňska v souladu s NOZ 

       termín: 31. 12. 2014  

       zodpovídá: p. Jůzek, Bc. Zuber 

 

18/14 – dopracovat rozpočet pro  Expozici DPO Plzeňska s uvedením, co bude financováno 

v letošním roce 

       termín: 30. 9. 2014  

       zodpovídá: p. Jůzek 

 

20/14 – rozeslat pozvánku na krajské setkání AZH všem hasičům s titulem a všem pozvaným 

hostům a starostům OSH  

       termín: 8. 8. 2014  

       zodpovídá: p. Foldová 

 

21/14 – všem starostům OSH poslat e-mailem na adresu starosty KSH PK výše 

přerozdělených grantů MV ČR a dotací MŠMT ČR v letošním roce 

       termín: 31. 8. 2014  

       zodpovídá: starostové a starostka OSH 

 

22/14 – p. Černému a Ing. Dlouhému připravit podklady k proúčtované dotaci ve výši     

150tis. Kč od reklamní agentury v roce 2012 



       termín: 9. 9. 2014  

       zodpovídá: p. Černý a Ing. Dlouhý 

 

23/14 – p. Hanusovi a p. Černému provést nutné administrativní úkony k převodu osobního 

auta KSH PK Š Fabia 

       termín: 30. 9. 2014  

       zodpovídá: p. Hanus a p. Černý 

 

 24/14 – vedení KSH PK upravit termínový kalendář jednání výkonných orgánů KSH PK a 

rozeslat jej na členy VV 

       termín: 31. 7. 2014  

       zodpovídá: p. Hanus, p. Foldová 

 

25/14 – p. Jůzkovi zabezpečit prostory v obci Chotěšov (zámek nebo OÚ) pro zářijové jednání 

VV KSH PK 

       termín: 31. 8. 2014  

       zodpovídá: p. Jůzek 

 

 

z poznámek a audio záznamu zpracovala: 

Alena   F o l d o v á  

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Miroslav  F r o s t, v.r.       Jiří  V o l e j n í k, v.r.  

 

 

 

 


